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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 
79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av 
tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för 
import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött
(KOM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0516),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0211/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 43.2 och 168.4 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen och ställer sig 
bakom kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt höra Europaparlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Inledning

I artikel 3.1 i direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem 
som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och 
färskt kött eller köttprodukter fastställs att rådet på förslag av kommissionen ska anta en 
förteckning över de länder eller delar av länder från vilka medlemsstaterna ska tillåta import 
av nötkreatur, svin och färskt kött.

I enlighet med artikel 3.1 sammanställde rådet denna förteckning i sitt beslut 79/542/EEG. 
Genom åren har denna förteckning kunnat ändras och så har också ofta skett genom ett 
kommittéförfarande.

Direktiv 72/462/EEG upphävdes 2004 genom direktiv 2004/68/EG som säkerställer att 
artikel 20 i beslut 79/542/EEG fortsatt gäller. Där står:

”De genomförandebestämmelser som fastställts med avseende på beslut som antagits om 
import av levande djur, kött och köttprodukter enligt direktiv 72/462/EEG, och som är 
förtecknade i bilaga V till detta direktiv, skall fortsätta att gälla tills de har ersatts av 
bestämmelser som antagits inom ramen för den nya lagstiftningen.”

Dessutom hänvisas det även i artikel 4.3 c i direktiv 2004/41/EG till de genomförandeakter 
som antagits på grundval av direktiv 72/462/EEG som de akter som ska fortsätta att tillämpas 
i tillämpliga delar i avvaktan på att bestämmelser ska antas på grundval av 
förordningarna 852–854/2004.

Samtidigt föreslår kommissionen följande två punkter:

1. Att rådets beslut 79/542/EEG upphävs genom ett medbeslutandeförfarande.

2. Att rådets beslut 79/542/EEG ersätts, genom ett kommittéförfarande (föreskrivande 
förfarande med kontroll), med en kommissionsförordning som kodifierar alla relevanta 
ändringar som gjorts genom åren via kommittéförfaranden och som ofta med kort varsel 
behöver ändras på grund av nya omständigheter.

Man kan hävda att detta beslut automatiskt förfaller när det ersätts av en 
kommissionsförordning (se artikel 20 i direktiv 2004/68/EG ovan), men för klarhetens och 
insynens skull, inte bara med tanke på medlemsstaterna när tillämpningen av lagstiftningen 
ändras, utan också de tredjeländer som importerar de aktuella produkterna till EU, har 
kommissionen valt en strängare strategi genom att föreslå att beslutet upphävs genom 
medbeslutande.

Föredraganden kan godta detta tillvägagångssätt och föreslår att förslaget antas utan 
ändringar. 


